ROMÂNTA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.
DIN/Lj.

o-

Privind : acordarea titlului de ,,Cet ăţean de onoare aI Municipiului Tecuci, post-mortem,
Smarandei Bră escu, prima femeie parautist cu brevet din România, campioan ă europeană
i mondială la parautism.
Iniţiator: Primarul Municipiului Tecuci, C ătălin Constantin Hurdubae
Număr de înregistrare si data depunerii proiectului: 13694/PJ/04.04.2017
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi, întrunit în sedintâ extraordinar ă în data de
14.04.2017
Având în vedere:
- Expunerea de motive a in ţiatorului, înregistrat ă sub nr. 13695 /PJ/04.04.2017
- Raport de specialitate întocmit de Serviciul Comunicare-Registratur ă, înregistrat
sub nr.13696 /PJ/04.04.2017
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr. 3 si nr.5
In baza prevederilor:
Regulamentului pentru conferirea titlului de ,,Cet ăţean de onoare al Municipiului
Tecuci aprobat prin HCLnr. 107/11.08.2006, cu modific ările si completările
ulterioare;
art.36, alin. 8 din Iegea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicat ă
în 2007, cu modificările si completările ulterioare;
art. 45, alin. 1, alin. 5 si art. 115, lit.b din Legea 215/2001 privind administra ţia
publică locală, republicată în 2007, cu modificările si completările ulterioare;
ReHOTĂRĂ TE:

Art. 1 : Se acord ă titlul de ,,Cetăţean de onoare al Municipiului Tecuci, post-mortem, Smarandei
]3răescu, prima femeie parautist cu brevet din România, campioan ă europeană si mondială la
parautism.
Art.2 : Prezenta hot ărâre va fi dus ă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci,
Cătălin Constantin HURDUBAE.
Art.3 : Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija Secretarului UAT.
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Rezultatul votului secret este:
- voturi ,,pentru

.

voturi,,împotriv ă .................
-

abţineri................

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL

EXPUNERE DE MOTIVE
Nr.13695din 04.04.2017

Privind: acordarea titlului de ,,Cet ăţean de onoare al Municipiului Tecuci, post-mortem,
Smarandei Bră escu, prima femeie parautist cu brevet din România, campioan ă europeană
i mondială la parautism.

În conformitate cu Regulamentul pentru conferirea titlului de ,,Cet ăţean de onoare al
municipiului Tecuci aprobat prin HCLnr. 107/1 1.08.2006, cu modific ările si completările
ulterioare, propunem un proiect de hot ărâre de Consiliu Local pentru acordarea post-mortem a
titlului de ,,Cetăţean de onoare aI Municipiului Tecuci Smarandei Br ăescu.
Supranumită REG1NA AERULUI, Smaranda Brăescu s-a născut la 21 mai 1897, la
Hănţeti, comuna Buciumeni, judeţul Galaţi.
Primul contact cu aviaţ ia îl are pe 28 mai 1912, la vârsta de 1 5 ani.
Primul salt cu parauta îl execut ă la 5 iulie 1928 de la în ălţimea de 600 de metri unde
obţine si brevetul internaţ ional de parautist ă.
La 31 octombrie 1931 ob ţ ine Recordul Mondial la Salt cu Parauta de Ia 6000 m. salt
pentru care va fi decorat ă de regele Carol al II-lea cu Ordinul ,,Virtutea aeronautic ă Crucea de
Aur în grad de Cavaler.
La 19 mai 1932 la baza aerian ă de la Sacramento (California- SUA) execut ă un salt de la
7400 m. cu o paraută de construcţie românescă, devenind campioană mondială absolută(bărbaţifemei), fiind înscris ă în ,,Cartea de Aur a Aviaţiei. Recordul ei va fi egalat abia dup ă 25 de ani.
Tot în 1932,
în Statele Unite, ob ţine brevetul internaţional de pilot aviator.
La 25 martie 1935 obţ ine certificatul de aviator emis de Aeroclubul Regal aI Angliei.
În 1942 este încadrată ca pilot militar Ia Escadrila Sanitară - renumita Escadril ă AIbă.
Între 1 944- 1 945 este încadrată în Escadrila Sanitară Frontul de Vest.

Urmărită de Seeuritatea comunist ă se r ugiază, în celé din urm ă, într-o mănăstire de
maici din Jucu, judetul, Cluj.
Moare Ia 2 febriarie 1948 plecând la Esc drila din ceruri.
Se află pe locul1 2 în top 60 al femeilor are au schimbt lumea, top din care fac parte 6
românce
În sprij inul celor, afirmate şi în conformi te cu Regulamentul pentru conferirea titlului de
,,Cetăţean de onoare al municipiului Tecuci, anex ăm Expunerea de motive întocmit ă de
Preşedinte A.R.P.I. .A. - Filiala Tecuci, C-dor. ez. Chi Gheorghe Dorel i 2 recomand ări de la
instituţii de prof1l, recunoscute la nivel naţional.
Având în vedere aceste aspecte, consider

că este necesar ă promovarea unui proiect de

HCL privind acordarea titlului de ,,Cet ăţean de onoare al Municipiului Tecuci Smarandei
Brăescu, prima fenieie parautist cu Irevet di România, campioan ă europeană si mondială la
parautism.

Cătălin

tin HURDUBAE

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
RAPORT DE SPECIALITATE
Nr.13696 din 04.04.2017

Privind: acordarea titlului de ,,Cet ăţean de onoare al Municipiului Tecuci, post-mortem,
Smarandei Bră escu, prima femeie parautist cu brevet din România, campioan ă europeană
i mondială la parautism.

În baza prevederilor:
- Regulamentului pentru conferirea titlului de ,,Cet ăţean de onoare al municipiului
Tecuci aprobat prin HCLnr. 107/11.08.2006, cu modific ările

si

completările

ulterioare;
- art.36, alin. 8 din legea 215/2001, privind administra ţia publică Iocală, republicată

si completările ulterioare;
- art. 45, alin. 1, alin. 5 s i art. 1 15, lit.b din Legea 215/2001 privind administra ţia
publică 1oca1ă republicată în 2007, cu modificările si completările ulterioare;
în 2007, cu modificările

s-a întocmit prezentul Raport de specialitate

Smaranda Brăescu s-a născut în data de 21 mai 1897, la H ănţeti, în judeţul Galaţi, într-o
familie cu nouă copii. Încă de mică nutrea visul de a deveni pilot şi de a explora cerul. A ajuns
să se apropie de acest domeniu la Şcoala Militară de Aviaţie de la Tecuci, prin fratele s ău, Tache
Brăescu, care era pictor şi un mare pasionat de aviaţie dar nu a fost primit ă de comandant pentru
a urma orele de pilotaj. Astfel c ă, mai bine de 15 ani, şi-a abandonat dorinţa. În acest timp, între
anii 1924-1928, urmeaz ă şi absolvă Academia de BeIle Arte din Bucure şti, secţia Artă
Decorativă şi Ceramică.
În ziva de 5 iulie 1928 a executat primul salt cu parauta, de la în ălţimea de 600 de metri.
Câţ iva ani mai târziu, în 2 octombrie 1931 a câtigat titlul european la parautism, în urma
unui salt de la în ălţimea de 6.000 de metri, dep ă ind recordul american de 5.384 de metri. În

urma acestui succes a fost decorat ă de regale Carol al II-lea cu Ordinul Virtutea Aeronautic ă clasa Crucea de Aur în grad de Cavaler.
A fost proprietar ă a două avioane, un biplan de tip Pevuez

si

un bimotor de tip Milles

Hawk. Cu cel de-aI doilea, în 1932, a stabilit primul record de traversare a M ării Mediterane în 6
ore

si

10 minute, străbătând distan ţa de 1.100 km, între Roma

si Tripoli. În ace1ai an, Ia 19 mai,

devine campioană mondial ă la parautism, în urma unui salt realizat cu o paraut ă de construcţie
româneasc ă, de la înălţimea de 7.400 de metri, cu durata de 25 de minute, acest record fîind
depă it, cu doar câţiva metri dup ă 25 de ani. Recordul s ău a fost omologat de aeroclubul din
Washington. Recordul precedent, de ţinut de un american, fusese de 7.233 metri.
În 1932, în SUA, obţine brevetul internaţional de pilot aviator.
În timpul războiului, Smaranda Br ăescu a fost activ ă ca pilot în celebra Escadril ă Albă,
formată din avioane sanitare iar în perioada 1944-1945 este încadrat ă în Escadrila sanitar ă
Frontul de Vest.
Semnatară, alături de alte 1 1personalit ăţi din România, a unui memoriu prin care se
semnala falsifîcarea alegerilor din noiembrie 1946,
document care a fost înaintat Comisiei Aliate
de Control, mai precis delegatului american care 1-a predat celui sovietic, a fost condamnat ă de
comuniti la închisoare. Se va ascunde de Securitate
judeţele Bacău

si

de organele de ocupaţie sovietice în

si Iai, sub numele de Maria Matei.

Din 1947 s-a refugiat într-o m ănăstire greco-catolic ă de la Jucu, judeţul Cluj, sub numele
de Maria Popescu. În toamna anului 1947, grav bolnav ă, este internat ă la clinica condusă de
cunoscutul medic clujean Iuliu Haţieganu. În 2 februarie 1948,
a fost înmormântat ă în secret
datorită demersurilor renumitului medic.
Potrivit cercet ărilor profesorului Neculai Staicu, mormântul ei se afî ă în Cimitirul Central
din Cluj-Napoca, unde a fost îngropat ă sub numele de Maria Popescu îns ă poziţia respectivă a
fost concesionat ă în 1970 unei alte persoane.
Dei nu mai exist ă o cruce cu numele s ău, pe locul unde a fost înmormântat ă, amintirea ei
nu a pierit, fîind inclus ă într-un Top 60 al femeilor care au schimbat lumea. În Bucureti exist ă o
stradă care îi poartă numele la fel cum

si în Tecuci, în zona G ării de Nord, municipalitatea a

decis ca o strad ă să poartă numele celei care a fost Smaranda Br ăescu.

Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că proiectul îndep1inete condi ţiile de
oportunitate

si

legalitate, fapt pentru care, îI supunem spre dezbatere

Local Tecuci.

ef Serviciul Comuuicare - Registratură
Cătălina Florentina CODĂU

si

aprobare Consiliului

